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RAZEM 0,00

Sprawozdanie częściowe/końcowe* z rozliczenia pożyczki

Nazwa Pożyczkobiorcy

Nr umowy pożyczki

Kwota pożyczki

Cel pożyczki

Pieczątka i podpisy osób 

reprezentujących 

Pożyczkobiorcę

Miejscowość, data



** Wszystkie koszty muszą być udokumentowane oryginałami dowodów księgowych (faktura lub dokument

równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego), które po opieczętowaniu i sporządzeniu kopii za zgodność z

oryginałem przez pracownika WARP, zostaną zwrócone Pożyczkobiorcy. Wraz z oryginałami dowodów księgowych należy

przedłożyć oryginały potwierdzeń dokonania zapłaty. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób

jednoznaczny potwierdzać, że kwota jednostkowej pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie

została udzielona.     

Miejscowość, data

Pieczątka i podpisy osób 

reprezentujących 

Pożyczkobiorcę

Miejscowość, data

Pieczątka i podpisy osób 

reprezentujących 

Pożyczkobiorcę

Oświadczam(y), że:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Liczba wdrożonych wyników prac B+R:...................................

2) Liczba utworzonych miejsc pracy u Ostatecznych Odbiorców. Monitoringowi podlegają etaty, które powstały jako 

bezpośredni skutek realizacji/zakończenia Inwestycji i wynikają z uzyskanego wsparcia. Nowo utworzone miejsca pracy 

rozumiane jako etaty w pełnym wymiarze czasu pracy, powstałe do 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej/finansowej 

realizacji projektu (data zapłaty ostatniej faktury, data odbioru, w zależności co występuje później). Do wskaźnika nie 

wlicza się pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektów oraz etatów nieobsadzonych. Prace sezonowe i 

niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy:.......................................

3) Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF:....................................

4) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi:.................................

5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach.................................................

UWAGA: Niniejszy dokument (w wersji .xlsx lub .xls) należy również przesłać na adres e-mail: 

rozliczenia@warp.org.pl

Oświadczam(y), iż w trakcie realizacji projektu dot. umowy pożyczki, nie nastąpiło nakładanie się pożyczki z

finansowaniem przyznawanym z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, innych funduszy, programów,

środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

Oświadczam(y), iż wszystkie przedstawione do rozliczenia umowy pożyczki dowody księgowe (faktury lub dokumenty

równoważne w rozumieniu przepisów prawa krajowego) zostały zapłacone, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z

rozliczenia pożyczki.

UWAGA: w przypadku zakupu środka transportu, podlegającego rejestracji, konieczne jest dostarczenie kopii dowodu

rejestracyjnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Pożyczkobiorcę oraz dodatkowo w przypadku

osoby/osób fizycznej/ych prowadzącej/ych działalność gospodarczą należy przedłożyć ewidencję środków trwałych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

* Niewłaściwe skreślić.  


